
Vacature docent Bouwen, wonen & interieur
De RGO is de inspirerende scholengemeenschap voor openbaar onderwijs vwo, havo, mavo,
vmbo en isk op Goeree-Overflakkee. Onze ca. 1750 leerlingen zijn allemaal gelijk, maar niet
hetzelfde. Kenmerkend voor onze school zijn respect, tolerantie en ruimte voor diversiteit.
Onze leerlingen krijgen vrijheid binnen een duidelijk omlijnde structuur, zodat zij in een veilige
omgeving en dankzij prikkelend en uitdagend onderwijs gemotiveerd worden om te groeien en
het beste uit zichzelf te halen. Wij stimuleren onze leerlingen met een open blik naar de wereld te
kijken en kritisch te denken, zowel binnen als buiten de school. Zo krijgen onze leerlingen meer
mee dan alleen een diploma.

Vanaf januari wordt op de nieuwe Beroepscampus een breed aanbod van kwalitatief
hoogwaardig beroepsgericht onderwijs verzorgd. Dit onderwijs komt tot stand door intensieve
samenwerking tussen RGO, CSG Prins Maurits, Albeda, Lentiz, Bouwmensen Zuid-West, TCR,
regionale ondernemers en de gemeente Goeree-Overflakkee.

Binnen het beroepsprofiel Bouwen, wonen & interieur (BWI) ontstaat per 1 augustus aanstaande
ruimte voor een

docent Bouwen, wonen & interieur
voor 1,0 fte

Bouwen, wonen & interieur (BWI) is een profiel dat ieder schooljaar tussen de 20 en 30
examenleerlingen trekt. Die leerlingen krijgen les in een prachtig nieuw schoolgebouw uitgerust
met hypermoderne machines: de Beroepscampus. Zo hebben we in het BWI-lokaal onder andere
een lasersnijder en CNC-machine staan die onze jongens en meisjes leren bedienen en
waarmee uitdagende, leuke praktijkopdrachten worden gemaakt.

Naast de 4 (verplichte) profielvakken kunnen de BWI-leerlingen een keuze maken uit 10
keuzeonderdelen zodat er voor iedere leerling maatwerk ontstaat dat past bij zijn of haar
interesse en vaardigheden.

In de klassen 1 en 2 wordt er les gegeven in alle (8) profielen. Deze ppo-lessen (praktische
profieloriëntatie) zijn bedoeld om de leerlingen in de onderbouw te laten ervaren welk profiel hen
het meest aanspreekt.

Naast het geven van de lessen BWI, neemt u deel aan de sectie- en teamvergaderingen en
begeleidt u leerlingen als mentor. Belangrijk voor ons is dat u een groot hart voor leerlingen heeft
en plezier heeft in de omgang met leerlingen. U begrijpt en voelt aan dat zij graag een band met
u opbouwen.

Functie
De ingangsdatum is 1 augustus a.s. Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de duur van één
jaar, met zicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.
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Voor deze functie is het noodzakelijk dat u beschikt over een tweedegraads bevoegdheid of u
bent bereid om deze te gaan behalen. Er zijn mogelijkheden voor een verkort scholingstraject
voor zij-instromers. Met deze opleiding kan in twee jaar een officiële lesbevoegdheid worden
behaald. Wij informeren u graag verder hierover.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de CAO VO. Onze reiskostenregeling
woon-werkverkeer wijkt daar positief vanaf. Bovendien vergoeden wij de kosten van uw
sportabonnement t.w.v. maximaal €20,- per maand. De functie is ingeschaald in de LB-schaal.

Geïnteresseerd?
Willy Jongejan, teamleider bovenbouw vmbo vertelt u graag meer over de vacature en over onze
school. Hij is te bereiken op 06-13156053 of per e-mail: jonw@rgomiddelharnis.nl.

Mogelijke sollicitanten bieden wij aan vrijblijvend een dag of dagdeel mee te lopen om zo de sfeer
op onze school te proeven.

Solliciteren
Solliciteren kan uitsluitend per e-mail. Richt uw brief met curriculum vitae voor 1 april a.s. aan
Mariëtte Weststrate, onze stafmedewerker Personeel & Organisatie, op het adres:
sollicitaties@rgomiddelharnis.nl.

Van sollicitanten wordt verwacht dat zij de doelstellingen van het openbaar onderwijs en ons
strategisch beleidsplan RGO 2020 -2024 onderschrijven. Kijk hier voor meer informatie:
Strategisch beleidsplan RGO 2020-2024

RGO Middelharnis

mailto:sollicitaties@rgomiddelharnis.nl
https://rgomiddelharnis.nl/files/downloads/2021/sbp_2020-2024_online_document_def_.pdf

